
1. Klasické pravd¥podobnostní prostory

(1) Ve t°íd¥ je 17 dívek a 13 chlapc·. Jaká je pravd¥podobnost, ºe v náhodn¥ vybrané skupin¥ £ty°
d¥tí bude lichý po£et dívek?

(2) Ve t°íd¥ je 30 d¥tí, z toho dva Josefové a jedna Anna. Jaká je pravd¥podobnost, ºe v náhodn¥
vybrané skupin¥ p¥ti d¥tí bude Josef a Anna?

(3) 2 bílé a 4 £erné korálky náhodn¥ navlékneme na vlasec jehoº konce spojíme. Jaká je pravd¥po-
dobnost, ºe bílé korálky nebudou vedle sebe?

(4) Ve t°íd¥ je 20 dívek a 12 chlapc·. Losem vybereme dva mluv£í. Jaká je pravd¥podobnost, ºe
budou r·zného pohlaví?

(5) Na nit náhodn¥ navlékneme 20 £ervených korál· a 2 bílé. Jaká je pravd¥podobnost, ºe bílé
korály nebudou vedle sebe?

(6) V krabi£ce je 5 bílých, 7 £ervených a 3 ºluté korálky. Náhodn¥ je v²echny navlékneme na vlasec,
který sváºeme. Jaká je pravd¥podobnost, ºe v²echny t°i ºluté korálky nebudou vedle sebe?

(7) V osudí je 20 £ervených koulí a 4 bílé koule. Náhodn¥ vybereme 3 koule (aniº bychom je vraceli
zp¥t do osudí). Jaká je pravd¥podobnost, ºe práv¥ 2 koule budou £ervené?

(8) V osudí je 20 koulí a z toho práv¥ 5 modrých. V kaºdém tahu vyberu náhodn¥ jednu kouli a
vrátím ji zp¥t do osudí. Jaká je pravd¥podobnost, ºe z 10 tah· vytáhnu 7 modrých koulí?

(9) Ve 8.A je 20 d¥tí, v 8.B je 18 d¥tí a v 8.C je 22 d¥tí. Na váno£ní besídku bylo náhodn¥ vybráno
10 d¥tí z osmých ro£ník·. Jaká je pravd¥podobnost, ºe nejvý²e jedno vybrané dít¥ je z 8.A?

2. Podmín¥ná pravd¥podobnost

(1) Ve ²védské osad¥ ºije 55% blon¤ák·, 30% zrzk· a 15% brunet·. Modré o£i má 70% blon¤ák·,
90% zrzk· a 10% brunet·. Jaká je pravd¥podobnost, ºe obyvatel je brunet, za p°edpokladu, ºe
není modrooký.

(2) Pan Kubrt je alergický na ko£ky a ondatry. Ostatní zv¥° mu alergie nep·sobí. V útulku mají
10% ps·, 40% ko£ek, 12% li²ek a zbytek zví°at tvo°í ondatry. �ernou barvu má 20% ps· a 25%
ko£ek. Li²ky ni ondatry £ené nejsou. Syn pana Kubrta p°inesl z útulku zví°e £erné jako noc.
Jaká je pravd¥podobnost, ºe na¬ bude pan Kubrt alergický?

(3) 80% dívek a 20% chlapc· ve ²kole má dlouhé vlasy. Pom¥r dívek a chlapc· je 3 : 2. Jaká je
pravd¥podobnost, ºe ºák s dlouhými vlasy je dívka?

(4) T°i kamarádi chytali ryby. Arno²t chytil 20% v²ech ryb a z toho 1/5 zlatých, Bonifác 50% a z
toho 1/10 zatých a Cecil 30% v²ech ryb a z toho 1/6 zlatých. Ryby pak nasypali na spole£nou
hromadu a náhodn¥ jednu vybrali. Jaká je pravd¥podobnost, ºe ji chytil Bonifác, pokud je rybka
zlatá?

3. Diskrétní náhodné veli£iny

3.1. Teoretické úlohy.

(1) Diskrétní náhodná veli£ina X nabývá pouze hodnot −1, 1 a e, kde e je Eulerovo £íslo. Pro
pravd¥podobnostní funkci platí PX(1) = 1

5
, PX(e) = 1

e
. Spo£t¥te PX(−1), st°ední hodnotu a

rozptyl X a nalezn¥te distribu£ní funkci FX .
(2) Diskrétní náhodná veli£ina X nabývá pouze hodnot 1, 2 a 4. Pro její distribu£ní funkci platí

FX(1, 5) = 0, 2 a FX(3) = 0, 8.
Spo£t¥te hodnoty pravd¥podobnostní funkce PX, st°ední hodnotu a rozptyl X a nalezn¥te

(celou) distribu£ní funkci FX.
(3) Diskrétní náhodná veli£ina X nabývá pouze hodnot −1, 1 a e, kde e je Eulerovo £íslo. Pro

pravd¥podobnostní funkci platí PX(1) = 1
5
, PX(e) = 1

e
. Spo£t¥te PX(−1), st°ední hodnotu a

rozptyl X a nalezn¥te distribu£ní funkci FX .
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(4) Diskrétní náhodná veli£ina X nabývá pouze hodnot 1, 2 a π. Pro pravd¥podobnostní funkci platí
PX(1) = 1

5
, PX(2) = 1

2
. Spo£t¥te PX(π), st°ední hodnotu a rozptyl X a nalezn¥te distribu£ní

funkci FX .
(5) Diskrétní náhodná veli£inaX nabývá pouze hodnot 1, 2 a 4. Pro distribu£ní funkci platí FX(2) =

1
5
, FX(4) = 1

2
. Nalezn¥te hodnoty pravd¥podobnostní funkce PX a st°ední hodnotu a rozptyl X.

3.2. Binomické rozd¥lení.

(1) Pravd¥podobnost, ºe z náhodn¥ zakoupené cibulky vyroste ºlutý tulipán je 40 %. Jaká je prav-
d¥podobnost, ºe z p¥ti zakoupených cibulek vyrostou alespo¬ 2 ºluté tulipány?

(2) Krok opilého námo°níka má délku 1m. Kaºdou minutu vykro£í vp°ed s pravd¥podobností 1
4
.

Jinak z·stane stát na míst¥. Spo£t¥te, jaká je pravd¥podobnost, ºe za 30 minut námo°ník
postoupí vp°ed o 20 metr·.

(3) Lék ú£inkuje s pravd¥podobností 0, 8. Jaká je pravd¥podobnost, ºe z 10 pacient· bude lék ú£inný
u p¥ti pacient·?

(4) Klí£ivost semen je 60%. Spo£t¥te pravd¥podobnost, ºe z 10 semen jich vyklí£í více neº 4 a mén¥
neº 8.

(5) Pravd¥podobnost, ºe na minci padne líc je 1
2
. Náhodná veli£inaX udává po£et líc·, které padnou

p°i t°ech hodech. Ur£ete její distribu£ní funkci a na£rtn¥te její graf. Dále spo£t¥te její st°ední
hodnotu a rozptyl.

(6) Pravd¥podobnost, ºe na kostce o ²esti st¥nách padne dvojka je 1
6
. Totéº platí pro jedni£ku.

Náhodná veli£ina X udává po£et jedni£ek a dvojek, které padnou p°i dvou hodech. Ur£ete její
distribu£ní funkci a na£rtn¥te její graf. Dále spo£t¥te její st°ední hodnotu a rozptyl.

3.3. Poissonovo rozd¥lení.

(1) Po£et branek, které padnou b¥hem fotbalového utkání 1.fotbalové ligy má Poissonovo rozd¥lení.
Pr·m¥rn¥ padnou 2,2 branky za zápas. Jaká je pravd¥podobnost, ºe v náhodn¥ vybraném utkání
padnou 3 branky b¥hem prvního polo£asu?

4. Spojité náhodné veli£iny

4.1. Teoretické úlohy.

(1) Náhodná veli£ina X má hustotu

fX(x) =

 −Cx, x ∈ (−1, 0)
Cx, x ∈ (0, 1)
0, x 6∈ (−1, 1)

Ur£ete hodnotu konstanty C, distribu£ní funkci, st°ední hodnout a rozptyl náhodné veli£iny X.
(2) Po£íta£ náhodn¥ volí bod ze £tverce

Ω = {[x, y] ∈ R2, 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1}.
Pravd¥podobnost jevu A ⊂ Ω, který má obsah µ(A), je

P (A) =
µ(A)

µ(Ω)
,

kde µ(Ω) je obsah na²eho £tverce. Náhodná veli£ina X p°i°azuje elementárnímu jevu [x, y] ∈ Ω
sou£et x + y. To jest X([x, y]) = x + y. Nalezn¥te distribu£ní funkci, hustotu, st°ední hodnout
a rozptyl náhodné veli£iny X.

(3) Náhodná veli£ina X má hustotu

fX(x) =

{
Cx2, x ∈ (0, 2)
0, x 6∈ (0, 2)

Ur£ete hodnotu konstanty C, distribu£ní funkci, st°ední hodnout a rozptyl náhodné veli£iny X.
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(4) Pravd¥podobnostní prostor modeluje st°elbu na kruhový ter£. Mnoºina elementárních jev· je

Ω = {[x, y] ∈ R2, x2 + y2 < 1}.

Pravd¥podobnost jevu A ⊂ Ω, který má obsah µ(A), je

P (A) =
µ(A)

µ(Ω)
,

kde µ(Ω) je obsah ter£e. Náhodná veli£ina X p°i°azuje elementárnímu jevu [x, y] ∈ Ω nejkrat²í
vzdálenost od okraje ter£e. Nalezn¥te distribu£ní funkci, hustotu, st°ední hodnout a rozptyl
náhodné veli£iny X.

(5) Náhodná veli£ina X má hustotu

fX(x) =


1
3
, x ∈ (−C, 0]

1, x ∈ (0, C)
0, x 6∈ (−C,C)

Ur£ete hodnotu konstanty C, distribu£ní funkci, st°ední hodnout a rozptyl náhodné veli£iny X.
(6) Náhodná veli£ina X má hustotu

fX(x) =

{
1
3
, x ∈ (C, 2C)

0, x 6∈ (C, 2C)

Ur£ete hodnotu konstanty C, distribu£ní funkci, st°ední hodnotu a rozptyl náhodné veli£iny X.
Zjist¥te hodnotu kvantilu x0,75.

(7) Pravd¥podobnostní prostor modeluje st°elbu na kruhový ter£. Mnoºina elementárních jev· je

Ω = {[r, α] : r ∈ [0, 1], α ∈ [0, 2π)}.

�íslo r udává vzdálenost od st°edu ter£e a α je úhel, který svírá spojnice st°edu ter£e a místa
zásahu s kladnou poloosou x. Pravd¥podobnost jevu A ⊂ Ω, který má obsah µ(A), je

P (A) =
µ(A)

µ(Ω)
,

kde µ(Ω) je obsah ter£e. Náhodná veli£ina X p°i°azuje elementárnímu jevu [r, α] ∈ Ω úhel α.
Nalezn¥te distribu£ní funkci, hustotu, st°ední hodnout a rozptyl náhodné veli£iny X.

(8) Náhodná veli£ina X má distribu£ní funkci

FX(r) =

 0 r ∈ (−∞, 1)
(x− 1)2 r ∈< 1, 2 >
1 r ∈ (2,∞).

Spo£t¥te její hustotu, st°ední hodnotu, rozptyl a zjist¥te, jaká je pravd¥podobnost, ºe

3

2
< X <

7

4
.

(9) Ter£ má polom¥r deset centimetr·. Náhodn¥ na n¥j st°ílíme. Náhodná veli£ina X udává vzdále-
nost místa zásahu od st°edu ter£e a platí pro ni P (X ≤ 10) = 1 a P (X < r) = r2

100
pro r ∈ (0, 10).

Spo£t¥te její hustotu, distribu£ní funkci, st°ední hodnotu, rozptyl a dolní kvartil.
(10) Zlod¥j jde na lup do galerie n¥kdy mezi desátou a jedenáctou hodinou. Hlída£ p°ichází náhodn¥

jednou za hodinu. Tuto situaci modelujeme pravd¥podobnostním prostorem Ω = {(x, y) ∈
R2 : 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1}, kde pro jev A ⊂ Ω platí P (A) = µ(A)/µ(Ω). Symbol µ zna£í
obsah. Náhodná veli£ina X je de�nována jako X(x, y) = |y−x| (udává o kolik se zlod¥j a hlída£
minou). Nalezn¥te její distribu£ní funkci, st°ední hodnotu a rozptyl a spo£t¥te pravd¥podobnost,
ºe hlída£ a zlod¥j se minou o víc jak p·l hodiny.
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4.2. Rovnom¥rné rozd¥lení.

(1) Tramvaj jezdí v pravidelných osmiminutových intervalech. Z domu na zastáku to trvá 4 minuty.
Náhodn¥ vycházíte z domu, p°icházíte na zastávku a £ekáte na tramvaj. Náhodná veli£ina X
udává dobu od odchodu z domu do p°íjezdu tramvaje. Spo£t¥te její hustotu, distribu£ní funkci,
st°ední hodnotu, rozptyl a horní kvartil.

(2) Náhodn¥ volíme £ísla x a y z intervalu (0, 1). Spo£t¥t¥, jaká je pravd¥podobnost, ºe 2x < y.

4.3. Normální rozd¥lení.

(1) M¥jme náhodné veli£iny X ∼ No(160, 30) a Y ∼ No(180, 34). Pro náhodnou veli£inu Z = X+Y
2

najd¥te hodnotu, kterou Z nep°ekro£í s pravd¥podobností 93, 32%.
(2) Hmotnost balení sýra má rozd¥lení No(1000, 25) v gramech. Jaká je pravd¥podobnost, ºe ná-

hodn¥ vybrané balení sýra je t¥º²í neº 1000 gram· a leh£í neº 1020 gram·?
(3) První výrobní linka produkuje podstavce so²ky. Vý²ka podstavce je náhodná veli£ina s rozd¥-

lením No(5, 1). Druhá linka produkuje so²ky. Vý²ka so²ky je náhodná veli£ina s rozd¥lením
No(20, 3). Celkovou vý²kou so²ky se rozumí sou£et vý²ky so²ky a vý²ky podstavce. Spo£t¥te
pravd¥podobnost, ºe celková vý²ka so²ky je v¥t²í neº 27 (cm).

(4) Hmotnost d¥tí má normální rozd¥lení No(25, 25). Jakou hmotnost nep°evy²uje 84% d¥tí?
(5) Vnit°ní pr·m¥r láhví od vína produkovaných výrobní linkou má v milimetrech rozd¥lení No(1, 75; 0, 002).

Pr·m¥r plastových ²punt· má rozd¥lení No(1, 87; 0, 0016). �punty jsou k lahvím °azeny náhodn¥.
Jaká je pravd¥podobnost, ºe ²punt bude mít men²í pr·m¥r neº láhev a nebude tudíº t¥snit?

(6) Délka trubek produkovaných výrobní linkou má normální rozd¥lení No(1000, σ2). Spo£t¥te hod-
notu σ pokud víte, ºe 90% v²ech trubek je krat²ích neº 1100 mm.

(7) Vý²ka muº· v tane£ním souboru je náhodná veli£ina s rozd¥lením X ∼ No(180, 39), vý²ka ºen
má roz¥lení Y ∼ No(172, 25). Jaká je pravd¥podobnost, ºe v náhodn¥ sestaveném páru bude
tane£nice vy²²í neº tane£ník?.

5. CLV

(1) Nezávislé náhodné veli£iny X1, . . . , X1200 májí rozd¥lení Ro(1, 11). Uºitím centrální limitní v¥ty
spo£t¥te pravd¥podobnost P (X ≥ 6, 1).

(2) Uºitím centrální limitní v¥ty spo£t¥te, jaká je pravd¥podobnost, ºe z tisíce hod· klasickou
²estist¥nnou kostkou bude sou£et po£tu p¥tek a trojek v¥t²í neº 320.

(3) Pradv¥podobnost výhry karbaníka v karetní h°e je 1
3
. Uºitím centrální limitní v¥ty spo£t¥te,

jaká je pravd¥podobnost, ºe z 1800 her jich vyhraje alespo¬ 620.
(4) Pravd¥podobnost, ºe na kostce padne ²estka je 1

6
. Uºitím centrální limitní v¥ty zjist¥te, jaká je

pravd¥podobnost, ºe z 1620 hod· padne mén¥ neº 285 ²estek.
(5) Tramvaj jezdí v pravidelných desetiminutových intervalech. Náhodn¥ p°icházíte na zastávku a

m¥°íte dobu £ekání na spoj. Uºitím centrální limitní v¥ty spo£t¥te, jaká je pravd¥podobnost, ºe
z 480 p°íchod· bude celková doba £ekání men²í neº 2380 minut.

(6) Lék ú£inkuje s pravd¥podobností 75%. Uºitím centrální limitní v¥ty ur£ete, jaká je pravd¥po-
dobnost, ºe ze 120 pacient· bude lék ú£inný u více neº 100 pacient·.

(7) Chyba m¥°ení má rovnom¥rné rozd¥lení na intervalu (−0, 5; 0, 5). Pomocí CLV spo£t¥te, jaká je
pravd¥podobnost, ºe pr·m¥rná hodnota chyby z 300 m¥°ení bude v¥t²í neº 0,2.

(8) Zjist¥te uºitím CLV, jaký po£et ²estek z 1000 hod· pravidelnou ²estist¥nnou kostkou nebude
p°esaºen s pravd¥podobností 70%.

6. Ostatní


